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Het Rijk Golfbanen heeft in juni 

een ‘All-in Lidmaatschap’ geïntrodu-

ceerd en dat is volgens de directie 

een schot in de roos, want golfers 

tonen veel interesse in de nieuwe 

vorm van lidmaatschap. 

Bij een traditioneel lidmaatschap 

op banen van Het Rijk moeten 

golfers het entreegeld in de eerste 

zes jaar in termijnen voldoen. Bij een 

All-in Lidmaatschap is het entreegeld 

in het vaste jaarbedrag opgenomen. 

‘Het afgelopen jaar constateerden 

wij voor het eerst een lichte daling 

in het aantal clubleden’, zegt Hans 

Blaauw, algemeen directeur van 

Het Rijk Golfbanen. ‘Omdat wij een 

bloeiend verenigingsleven essenti-

eel vinden voor de gezellige sfeer 

op onze golfbanen, ontwikkelden 

we een lidmaatschapsvorm die een 

positieve impuls zou geven aan de 

ledenwerving. Blijkbaar was dit 

precies wat de golfer zocht! In zes 

weken tijd hebben we al zestig All-in 

Lidmaatschappen afgesloten.’

Deze vorm van lidmaatschap kan 

met ingang van iedere maand aange-

gaan worden en tegen het eind van 

het kalenderjaar opgezegd worden. 

De kosten van een All-in lidmaat-

schap bedragen in 2013 € 1.350 per 

jaar, wat dit jaar in maandelijkse 

termijnen van € 118 betaald mag 

worden.

Nieuwe lidmaatschapsvorm van Het Rijk scoort

Golf Weekly: Waarom ben je lid 

geworden van SingleGolfers.nl?

‘Om veel golf te kunnen spelen. 

Om met anderen te spelen. Ik speelde 

best veel alleen.’

Zoek je via Singlegolfers.nl ook een 

partner om het leven mee te delen?

‘Nee. Het gaat me echt om het 

golf, het spel, het samen spelen. Een 

zoektocht naar een partner is niet 

aan de orde. Ik vind Singlegolfers.

nl heel erg leuk tot nu toe en ga 

meedoen aan het volgende toernooi, 

1 september op De Scherpenbergh. 

Golf vind ik heerlijk, ten eerste om-

dat je buiten bent en ten tweede… 

Je wil steeds beter worden hè, en 

je speelt met anderen maar altijd 

tegen jezelf. Ik speel nu tien jaar en 

ben niet heel goed - ik heb handicap 

26,5 - maar ik neem weer veel les. 

Dat is meestal funest voor je spel, 

spelen als je net weer iets nieuws 

hebt geleerd! Maar op de lange duur 

heeft het wel effect. Ik ga de hele 

winter door met lessen en heb met 

mijn pro als doel gesteld om onder 

de handicap 20 te komen.’

Wat is je favoriete vakantiebestem-

ming?

‘Portugal. Ik ben er veel geweest. 

Ik had een huis daar, en voel me erg 

thuis in dit land. En er liggen prachti-

ge golfbanen. Ik boek ook golfvakan-

ties en Portugal staat hierbij hoog op 

mijn lijstje.’

Heb je al een buitenlandse reis met 

SingleGolfers.nl gemaakt?

‘Nee, ik ben nog niet zo lang 

aangesloten bij SingleGolfers, maar 

ik ben wel van plan om ook mee 

te gaan met buitenlandse reizen. 

Tenminste, als het me lukt om weg 

te gaan van werk.’

Wat doe je voor werk?

‘Ik ben zelfstandig ondernemer. 

Ik heb een bedrijf in de expeditie. In 

Nijkerk, ik ben geboren en getogen 

in Gelderland. Ik heb veertien men-

sen in dienst. Ook al ben ik druk als 

ondernemer, het lukt me wel om tijd 

vrij te maken voor golf, ook omdat 

ik single ben. Ik kan vaak ‘s avonds 

spelen en in het weekend. Als onder-

nemer kan ik zelf mijn tijd indelen.’

Andere hobby’s naast golf?

‘Nou, het is misschien geen hobby 

maar ik schrijf op dit moment mijn 

autobiografie. Een gebeurtenis 

in mijn leven ben ik van me gaan 

afschrijven en dat heeft geresulteerd 

in een biografie. Omstandigheden 

waarover ik verder niet wil uitwei-

den. Ik draag de biografie op aan 

mijn kinderen, maar als het in de 

toekomst uitgegeven zou worden 

waarmee ik anderen zou kunnen 

helpen, zal ik dat zeker niet nalaten.’

Je favoriete tv-programma?

‘Ik kijk bijna niet tv. Ik ben er niet 

in geïnteresseerd. Ik ben wel een 

lezer ja, ik lees graag.’

We bellen je nu in het buitenland. 

Waar ben je?

‘In België, aan het golfen! Een 

korte trip met de business club van 

Het Rijk van Nijmegen. Na een ronde 

op Royal Waterloo gaan we ook nog 

spelen op Sept-Fontaines. Ik heb er 

heel veel zin in!’

 … flexibel, ondernemer, lezer, golfer, lief-

hebber van Portugal

‘BEN’ ‘ZOEK’

Tegen jezelf, met anderen
In samenwerking met SingleGolfers.nl stelt Golf Weekly ze aan golfend Nederland voor: golfende 

singles (m/v) die op zoek zijn naar iemand om mee te golfen en wellicht het leven mee te delen. 

Dit keer: Janny, 55 jaar, uit Nijkerk.

In contact komen met Janny? 

Dat kan via www.singlegolfers.

nl. Lid worden van SingleGol-

fers, een online community die 

golfwedstrijden en golfreizen 

organiseert voor haar leden, kan 

natuurlijk ook. De eerstvolgende 

wedstrijd van SingleGolfers is 

op 1 september op de Scherpen-

bergh. Eind oktober is er een 

golfreis naar Zuid-Spanje. 

Contact 
met 
Janny? 

IK ... geen levenspartner maar vrienden om golf mee 

te spelen

Nieuws over 
je club?
Stuur het naar:
redactie@golfweekly.nl.

All-in is wat de golfer zocht ...

Meer informatie: www.golfenophetrijk.

nl. Het Rijk Golfbanen is de overkoe-

pelende organisatie van Het Rijk van 

Nijmegen (foto), Nunspeet, Margraten, 

Sybrook en Golfkring Het Rijk.


